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Notă editor ia lă

Omul a fost creat de către Dumnezeu ca ființă psiho-fizică, 
destinată desăvârşirii, dar nu în afara trupului, ci în trup şi prin 
mijlocirea lui. Aceasta înseamnă că tot ceea ce ține de trup este 
şi trebuie folosit, cu chibzuință, pentru împlinirea acestui scop. 
Bunurile materiale sunt daruri ale lui Dumnezeu pentru om, 
menite să întrețină viața pe acest pământ şi să-i asigure acestuia 
tot suportul necesar existenței sale, în vederea pregătirii pentru 
viața veşnică. Desigur, esențial rămâne felul în care ne raportăm la 
aceste bunuri. Întrebuințate înțelept şi responsabil, pentru binele 
nostru şi al aproapelui, ele sunt nu numai încuviințate de către 
Biserică, ci chiar recomandate, fiind de folos în acest demers. 

Biserica s-a constituit, încă de la început, ca o comunitate 
de credincioşi care mărturisesc aceeaşi credință, se împărtăşesc 
de aceleaşi Sfinte Taine şi împlinesc aceleaşi porunci dumne-
zeieşti, lucrând împreună pentru mântuirea tuturor. Fără a 
pierde din vedere această lucrare mântuitoare, Biserica nu a 
neglijat nici latura materială a activității sale, menite să asigure 
cadrul necesar vieții duhovniceşti, ci, dimpotrivă, a valorifi-
cat-o pentru atingerea acestui deziderat. Aşadar, la întrebarea 
dacă Biserica se poate implica în desfăşurarea de activități 
economice, răspunsul nu poate fi decât afirmativ, în măsura 
în care acestea vin să susțină lucrarea ei mântuitoare şi să-i 
ajute pe credincioşi să se apropie mai mult de Dumnezeu şi 
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de semeni. De altfel, chiar modelul comunității întemeiate de 
către Mântuitorul, împreună cu Sfinții Săi Apostoli, în care 
unul dintre ucenici „avea pungă” (Ioan 12, 6; 13, 29), dove-
deşte înțelegerea dimensiunii materiale a vieții comunitare. 

Posibilitatea desfăşurării activităților de tip economic 
este confirmată apoi de întreaga tradiție patristică, liturgică şi 
canonică a Bisericii. Sfinții Părinți sunt preocupați de realită-
țile materiale şi îndeamnă la o bună chivernisire a acestora, ca 
expresie a comuniunii cu Dumnezeu şi cu semenii. Ei accentu-
ează, mai ales, aspectul social-filantropic al activităților econo-
mice, care trebuie dirijate spre ajutorarea săracilor, bolnavilor, 
străinilor, văduvelor etc., ținând cont şi de contextul concret 
în care creştinii trăiesc şi îşi desfăşoară activitatea. Literatura 
patristică evocă şi îndeamnă la muncă cinstită, la o viață socială 
echilibrată, la responsabilitate şi solidaritate, lucruri care 
presupun existența şi administrarea de bunuri materiale. 

Conotații de natură economică se regăsesc şi în tradiția litur-
gică a Bisericii. Diferite rânduieli şi rugăciuni din cultul divin 
surprind, prin chiar conținutul lor, aspecte ale vieții materiale, de 
la rugăciuni pentru începerea lucrului, pentru semănat, sădirea 
viei, pentru țarini, holde sau animale, până la rugăciuni la zidirea 
casei, la binecuvântarea corabiei, la sfințirea fântânii sau pentru 
prosperitatea familiei. Prin toate acestea, Biserica arată preocu-
parea sa nu numai cu privire la aspectul duhovnicesc, ci şi la cel 
material al vieții credincioşilor, cerând ajutorul lui Dumnezeu atât 
pentru desăvârşirea sufletului, cât şi pentru bunăstarea materială. 

De asemenea, realitățile istorice în care Biserica, în calitatea 
ei de instituție divino-umană, a existat şi s-a manifestat de-a 
lungul istoriei au determinat-o să definească, prin canoane, 
regulamente şi dispoziții interne, atitudinea ei față de desfăşu-
rarea de activități cu conținut economic. Astfel, s-au conturat şi 
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articulat prevederi cu privire la proprietatea Bisericii, la dreptul 
ei de a deține şi administra bunuri, la necesitatea existenței 
unor administratori, la posibilitatea şi chiar utilitatea valorifi-
cării fondului material de care aceasta dispune. 

Totodată, nu trebuie să uităm faptul că unul dintre aspec-
tele importante ale lucrării Bisericii în societate este activi-
tatea filantropică. În sânul Bisericii funcționează o întreagă 
rețea de instituții cu caracter social, care, pentru a-şi putea 
atinge menirea, trebuie susținute în mod concret. Biserica nu 
îşi permite să aştepte, în acest sens, numai ajutor din afară, ci 
este nevoită să se organizeze ea însăşi pentru a-şi putea finanța 
proiectele pe care doreşte să le implementeze. 

În acelaşi timp, există anumite paliere la nivelul cărora 
Biserica trebuie să se implice, nu pentru că îşi doreşte să dețină 
monopolul, ci pentru că este singura care are competență în 
materie. Ne referim aici, de exemplu, la producerea şi distri-
buirea de obiecte bisericeşti, care presupun respectarea unor 
erminii sau norme de executare, precum şi la elaborarea şi difu-
zarea de lucrări cu conținut teologic, care trebuie să aibă girul 
şi binecuvântarea Bisericii. 

Pe de altă parte, noile provocări cu care se confruntă socie-
tatea de astăzi, aflată într-un continuu proces de globalizare, secu-
larizare şi desacralizare, impun Bisericii o implicare tot mai activă, 
care să ducă la o dinamizare a vieții religioase, sub toate formele. 
Aceasta presupune şi regândirea unor aspecte practice care să vină 
în întâmpinarea creştinului şi să-i ofere alternative concrete la ceea 
ce pare, de cele mai multe ori, atrăgător şi seducător. 

De aceea este nevoie de o viziune unitară şi complexă 
atât în ceea ce priveşte înnoirea şi îmbogățirea metodelor 
necesare catehizării credincioşilor, dar şi a mijloacelor prin 
care aceasta se realizează. Biserica trebuie să găsească soluții 
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pentru suportul financiar al activităților pe care le desfăşoară, 
de la cele cu conținut misionar şi social-filantropic până la 
cele cu conținut educațional şi cultural. 

Lucrarea de față se înscrie în această inițiativă de prezen-
tare şi argumentare a rolului pe care activitățile de natură 
economică ale Bisericii îl au în societate. Urmărind evoluția 
acestui fenomen din punct de vedere istoric, canonic şi juridic, 
lucrarea trasează câteva coordonate ale acestui tip de activitate 
din cadrul Bisericii. Scrisă inițial ca disertație în cadrul studi-
ilor de Master, lucrarea a fost ulterior mult îmbogățită. 

Cartea este structurată în şase capitole principale, urmate 
de câteva concluzii. Primul capitol abordează unele aspecte 
generale legate de semnificația şi importanța colportajului, 
precum şi de normele specifice acestei activități. 

În cel de-al doilea capitol este adus în discuție dreptul Bise-
ricii de a avea și a administra bunuri. Autorul fundamentează 
acest drept pe baze canonice şi juridice, justificându-l totodată 
prin întreitul său scop, şi anume: susținerea activităților pasto-
rale, cultice şi social-filantropice. La final prezintă îndatoririle 
persoanelor însărcinate cu administrarea acestor bunuri. 

În capitolul al treilea, autorul face un istoric detaliat al 
colportajului bisericesc în cadrul Bisericii Ortodoxe Române, 
începând cu primele sale forme de manifestare, la puțin timp 
după pătrunderea misionarilor creştini în teritoriile locuite 
astăzi de români, şi până la începutul secolului al XX-lea. 
Colportajul a vizat, într-o primă fază – aşa cum era firesc – mai 
ales răspândirea obiectelor de cult, ca mai apoi să se adauge şi 
să ia amploare, odată cu apariția tiparului, şi circulația manus-
criselor liturgice şi a cărților bisericeşti.

Capitolul al patrulea se referă punctual la diferite aspecte 
ale activității economice pe care Biserica Ortodoxă Română, 
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ca persoană juridică de drept privat şi de utilitate publică, o 
desfăşoară în baza şi în acord cu legislația României privitoare 
la bunurile bisericești. 

Cel de-al cincilea capitol expune prevederile statutare și 
regulamentare cu privire la activitatea de colportaj, atât cele refe-
ritoare la unitățile locale şi teritoriale, cât şi cele referitoare la 
membrii Bisericii implicați în această activitate.  

Capitolul al şaselea descrie Organizarea efectivă a activității 
de colportaj în Biserica Ortodoxă Română, detaliată de la nivel 
național până la nivel eparhial. Aici sunt examinate implicațiile 
diferitelor aspecte ale acestui domeniu, ca producerea şi distri-
buirea obiectelor de colportaj sau parteneriatele cu producători 
autorizați, precum şi provocările pe care o astfel de activitate le 
presupune, provocări legate de activitatea comercianților neau-
torizați şi modul de raportare la aceştia. 

Lucrarea se încheie cu ample concluzii şi o bibliografie 
consistentă care subliniază modalitatea în care Biserica Orto-
doxă Română controlează producţia de obiecte bisericeşti cu 
scopul de a deservi cultul, precum şi dorinţele credincioşilor.

Prin maniera clară, concisă şi îngrijită în care este expusă 
această temă atât de actuală, prin argumentarea ei temeinică 
şi, mai ales, prin abordarea directă şi onestă, lucrarea de față 
se prezintă ca un îndrumar adresat celor care sunt implicați în 
astfel de activități, dar şi credincioşilor de rând, care pot găsi 
în ea un suport în înțelegerea necesității de a susține lucrarea 
Bisericii, sub toate aspectele ei. 

Editura BASILICA
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